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تنور داغ تخلفات 
برخی نانوایی ها

چرا با گذشت ۱۰ سال هنوز وعده ساخت مرکز فرهنگی مجاور قبر مرحوم جهانبخش صادقی عملی نشده است؟

فرهنگسرا پشت فرهنگسرا!
 اگر تازگی از کنار آرامگاه جهانبخش صادقی نقاش مشهور همشهری گذرکنید آنجا را طوری متروک و پرت افتاده می یابید که از بیخ و بن یادتان می رود مسووالن قول داده بودند  اگر تازگی از کنار آرامگاه جهانبخش صادقی نقاش مشهور همشهری گذرکنید آنجا را طوری متروک و پرت افتاده می یابید که از بیخ و بن یادتان می رود مسووالن قول داده بودند 

آنجا یک مرکز فرهنگی و هنری در خور شهر بشود. آنجا یک مرکز فرهنگی و هنری در خور شهر بشود. 

 پس کو آن فرهنگسرایی که قول ساخت آن در کنار قبر این نقاش و سفیر هنر اسالمی داده شد؟ چندین سال گذشته اما دریغ از یک آجر که روی آجری رفته باشد   پس کو آن فرهنگسرایی که قول ساخت آن در کنار قبر این نقاش و سفیر هنر اسالمی داده شد؟ چندین سال گذشته اما دریغ از یک آجر که روی آجری رفته باشد  .
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سیرجان سرد می شود
احتمال بارندگی پراکنده
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گل گهربرای رقبا 
خط و نشان کشید!

سیرجان پیرتر می شود
 اما سرای سالمندان ندارد
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ویترین
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پیرامون

مدریعامل  و کارکنان
  شرکت فرآوری مس ردخشان تخت گنبد

جناب آاقی محسن نیک ورز

با خبر شدیم قلب مهربان و رئوف والده گرانقدرتان در تپش دیدار حق به 

تعظیم ایستاد و به ملکوت اعلی پیوست، این ضایعه جانگداز و اسفبار را محضر 

حضرتعالی و بیت با کرامتتان از صمیم قلب تسلیت و تعزیت عرض نموده، از 

درگاه حضرت حق برای حضرتعالی و سایر بازماندگان اجر جزیل و صبر جمیل 

مسئلت می نماییم،  الهی  واسعه  غفران  عزیز آسمانی  برای شادی روح آن  و 

روحش شاد و یادش گرامی باد.

دادستان محترم شهرستان سیرجان

 بازگشت همه به سوی اوست


